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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة االولى

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00
  مقدمة فى الحاسبات محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 مدرج 5

  تراكيب محددة محاضرة
 ا.د/اسامة عبدالرؤف
 مدرج 5

  رياضيات۱ محاضرة
  د/ احمد كفافى
 مدرج 5

x

اختيارى
متطلبات
عامة
(اخالقيات
الحاسب)
محتوى
  اونالين
ا.د/خالد
 امين

الفرقة
االولى ,
المستوى
االول
سوفت,
المستوى
االول
 بايو
مدخل
الى علم
الجودة
محتوى
  اونالين
ا.د/حاتم
 السيد

11:00
  فيزياء اشباة الموصالت محاضرة
 ا.د/ اشرف السيسى
 مدرج 5

سكشن ۲
ف ۱

سكشن ۳
ف ۱

سكشن ٦
ف ۱

المجموعه
الثانية ۱

سكشن
۱۳ ف ۱

سكشن ۱٥
ف ۱

سكشن۱۸
ف ۱

سكشن۲۰
ف ۱

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

رياضيات۱
مجموعة
نظرى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

م/ ايمان
ابراهيم

م.م/ايمان
عبدالفتاح

م.م/عبلة
سعد

م.م/نورهان
خالف

م.م/
ايمان ابو
العنين

م/احمد
الشيخ

م.م/ايمان
عبدالرؤف

م/عبدالغنى
فتحى

معمل 304 403معمل معمل 307 مدرج 3 معمل
405 معمل 302 402معمل معمل 306

سكشن ۳
ف ۱

سكشن ٤
ف ۱

المجموعه
الثانية ۱

المجموعه
الثالثة ۱

سكشن۱۷
ف ۱

سكشن۱۸
ف ۱

سكشن۱۹
ف ۱

سكشن۲۰
ف ۱

سكشن۲۱
ف ۱

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

تراكيب
محددة
مجموعة
نظرى

رياضيات۱
مجموعة
نظرى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

م/ ايمان
ابراهيم م.م/ فاتن جمعةم.م/دعاء

م.م/نورهان
خالف

م.م/الهام
حمزة

م/احمد
الشيخ

م/سارة
الحامولى

م.م/
كريمان

م/عبدالغنى
فتحى

معمل 302 402معمل مدرج 4 مدرج 5 معمل
403 معمل 306 معمل 304 405معمل معمل 307

x

مبادئ
برمجة
محتوى
  اونالين
ا.د/حمدى
 موسى

لغة
انجليزية
محتوى
  اونالين
ا.د/محى
 هدهود

01:00

سكشن ۱
ف ۱

سكشن ۲
ف ۱

سكشن۸
ف ۱

سكشن۹
ف ۱

المجموعه
الثالثة ۱

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

تراكيب
محددة
مجموعة
نظرى

م/ ايمان
ابراهيم م.م/ فاتن عبدالرؤفم.م/ايمان

م.م/الهام
حمزة

م.م/عبلة
سعد

معمل 306 405معمل
معمل
402

معمل
403 مدرج 5

سكشن ۱ ف
۱ سكشن ٤ ف ۱ سكشن ٥ ف

۱ سكشن۸ ف ۱ سكشن۱۱ ف
۱

المجموعه
الرابعه ۱

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن عملى

فيزياء اشباة
الموصالت
سكشن عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن عملى

فيزياء اشباة
الموصالت
سكشن عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن عملى

تراكيب
محددة
مجموعة
نظرى

م.م/ فاتن م/ ايمان ابراهيم عبدالفتاحم.م/ايمان
م/عبدالغنى
فتحى

م.م/ايمان
عبدالرؤف م.م/عبلة سعد

معمل 405 معمل 306 معمل 402 معمل 307 معمل 403 مدرج 5

المجموعه
االولى ۱

سكشن ۷ ف
۱ سكشن۹ ف ۱ سكشن۱۰ ف

۱
سكشن ۱۲
ف ۱

سكشن ۱٤ ف
۱

المجموعه
الرابعه ۱

تراكيب
محددة
مجموعة
نظرى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن عملى

فيزياء اشباة
الموصالت
سكشن عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن عملى

فيزياء اشباة
الموصالت
سكشن عملى

رياضيات۱
مجموعة
نظرى

م.م/دعاء
جمعة م.م/ فاتن م/عبدالغنى

فتحى
م.م/الهام
حمزة

م.م/ ايمان ابو
العنين م.م/عبلة سعد م.م/نورهان

خالف
المدرج
االرضى معمل 405 معمل 306 معمل 402 معمل 403 معمل 307 مدرج 3

x

برمجة
الحاسبات
۱
محتوى
  اونالين
ا.د/حمدى
 موسى

x

03:00
  رياضيات 0 محاضرة
 د/ اشرف نوار
 مدرج 3

المجموعه
االولى ۱

سكشن ۷
ف ۱

سكشن۱۱
ف ۱

سكشن ۱۳
ف ۱

سكشن
۱٤ ف ۱

سكشن
۱٥ ف ۱

سكشن۱۷
ف ۱

سكشن۱۹
ف ۱

رياضيات۱
مجموعة
نظرى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

فيزياء
اشباة
الموصالت
سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات
سكشن
عملى

م.م/نورهان
خالف

م/عبدالغنى
فتحى

م/ ايمان
ابراهيم

م/احمد
البتانونى م.م/ فاتن م.م/احمد

جاد
م/احمد
الشيخ

م.م/ايمان
عبدالفتاح

مدرج 5 معمل 302 معمل 306 معمل 304 405معمل
معمل
403 معمل 307 402معمل

سكشن ٥ ف ۱ سكشن ٦ ف ۱ سكشن۱۰ ف ۱ سكشن ۱٦ ف ۱ سكشن۲۱ ف ۱
فيزياء اشباة
الموصالت سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات سكشن
عملى

فيزياء اشباة
الموصالت سكشن
عملى

فيزياء اشباة
الموصالت سكشن
عملى

مقدمة فى
الحاسبات سكشن
عملى

م/احمد البتانونى م.م/احمد جاد م/عبدالغنى فتحى م/احمد الشيخ م.م/كريمان
معمل 307 معمل 403 معمل 302 معمل 306 معمل 405

x x x

05:00

سكشن ۱٦ ف ۱
مقدمة فى الحاسبات سكشن عملى
م.م/احمد جاد
معمل 402

سكشن ۱۲ ف ۱
فيزياء اشباة الموصالت سكشن عملى
م/احمد البتانونى
معمل 306

 x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الثانية

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00
اخالقيات الحاسب
  محتوى اونالين
 ا.د/خالد امين

تنظيم الحاسبات
  محتوى اونالين
 د/انس يوسف

x
  مقدمة بحوث عمليات محاضرة
  د/ احمد كفافى
 مدرج 5

  طرق احصائية محاضرة
 د/سامح ظريف
 مدرج 3

  هياكل البيانات محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 مدرج 5

11:00 x x x

المجموعه االولى۲ سكشن ۹ ف
۲

سكشن ۱۰
ف ۲ المجموعه الثالثة۲

مقدمة بحوث عمليات
مجموعة نظرى

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

هياكل البيانات
مجموعة نظرى

م.م/ هاجر م.م/كريمان م.م/محمود
صقر م.م/شيماء صبحى

المدرج االرضى معمل 402 معمل 301 مدرج 5

  ويب محاضرة
 د/مينا ابراهيم
  المدرج االرضى

سكشن ۱ ف
۲

سكشن ٤ ف
۲ المجموعه الثانية۲ المجموعه الثالثة۲

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

تحليل النظم
مجموعة نظرى

مقدمة بحوث عمليات
مجموعة نظرى

م.م/ايمان
عبدالفتاح

م.م/شيماء
صبحى

م.م/ايمان
عبدالرؤف م.م/دعاء جمعة

معمل 304 معمل 307 مدرج 3 المدرج االرضى



كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الثانية

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

01:00 x x x
  تحليل النظم محاضرة
 ا.د/حاتم السيد
 مدرج 3

سكشن ۳ ف
۲

سكشن ٥ ف
۲ المجموعه الثانية۲ المجموعه الثالثة۲

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

مقدمة بحوث عمليات
مجموعة نظرى

تحليل النظم
مجموعة نظرى

م.م/ايمان
عبدالفتاح

م.م/محمود
صقر م.م/دعاء جمعة م.م/نجالء

معمل 404 معمل 402 مدرج 4 مدرج 3

المجموعه
االولى۲

سكشن ٦ ف
۲

سكشن ۷ ف
۲

سكشن ۸ ف
۲

سكشن ۱٤
ف ۲

تحليل النظم
مجموعة نظرى

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

م.م/ايمان
عبدالرؤف

م.م/شيماء
صبحى

م.م/نسمة
محمود م.م/كريمان م.م/ايمان

عبدالفتاح
المدرج االرضى معمل 401 معمل 402 معمل 304 معمل 404

03:00 x x x

المجموعه االولى۲ المجموعه الثانية۲ سكشن ۱۲
ف ۲

سكشن ۱۳
ف ۲

طرق احصائية
مجموعة نظرى

هياكل البيانات
مجموعة نظرى

ويب سكشن
عملى

ويب سكشن
عملى

م.م/احمد يوسف م.م/شيماء صبحى م.م/نسمة
محمود

م.م/محمود
صقر

المدرج االرضى مدرج 1 معمل 304 معمل 403

سكشن ۲ ف ۲ المجموعه الثانية۲ سكشن ۱۱ ف ۲
ويب سكشن عملى طرق احصائية مجموعة نظرى ويب سكشن عملى
م.م/ايمان عبدالفتاح م.م/احمد يوسف م.م/نسمة محمود
معمل 405 المدرج االرضى معمل 307

المجموعه االولى۲
هياكل البيانات مجموعة نظرى
م.م/ احمد فرج
مدرج 5

05:00 x x x
 المجموعه االولى۲, المجموعه الثانية۲, المجموعه الثالثة۲
 تنظيم الحاسبات مجموعه محتوى اونالين
 م/اسيل

المجموعه الثالثة۲
طرق احصائية مجموعة نظرى
م.م/احمد يوسف
مدرج 3
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الثالثة علوم الحاسب

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة
 تكنولوجيا المعلومات
  هندسة البرمجيات۱ محتوى اونالين
 د/محمد ملهط

x x

 الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات
  النمذجة والمحاكاة محاضرة
 ا.د/جمال فاروق
 مدرج 4

 الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات
  لغات الحاسب ۱ محاضرة
 د/ايمان مصيلحى
 مدرج 4

سكشن۳ ف ۳ علوم
نظم قواعد البيانات۱
سكشن عملى
م.م/احمد يوسف
معمل 307

11:00 x x x

سكشن۱ ف ۳ علوم سكشن۳ ف ۳ علوم سكشن٤ ف ۳ علوم
نظم قواعد البيانات۱
سكشن عملى

لغات الحاسب ۱ سكشن
عملى

شبكات الحاسب ۱ سكشن
عملى

م.م/ احمد فرج م/محمد حامد م/ محمد وجيه
معمل 404 معمل 303 معمل 406

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة تكنولوجيا
 المعلومات
  شبكات الحاسب ۱ محاضرة
 د/احمد حماد
 مدرج 4

سكشن۳ ف ۳ علوم
شبكات الحاسب ۱ سكشن
عملى
م/ محمد وجيه
معمل 406

01:00 x x x

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة تكنولوجيا
 المعلومات
  نظم قواعد البيانات۱ محاضرة
  د/نادر محمود
 مدرج 4

سكشن۱ ف ۳ علوم سكشن۲ ف ۳ علوم سكشن٤ ف ۳ علوم
لغات الحاسب ۱ سكشن
عملى

شبكات الحاسب ۱
سكشن عملى

نظم قواعد البيانات۱
سكشن عملى

م/محمد حامد م/هانى شعلة م.م/ هاجر
معمل 405 معمل 406 معمل 306

المجموعه االولى فرقة ۳
 علوم
النمذجة والمحاكاة مجموعة
 نظرى
 م/عبدهللا بسيونى
 مدرج 3

03:00 x x x

سكشن۱ ف ۳ علوم سكشن٤ ف ۳ علوم
شبكات الحاسب ۱ سكشن عملى لغات الحاسب ۱ سكشن عملى
م/هانى شعلة م/محمد حامد
معمل 406 معمل 404

سكشن۲ ف ۳ علوم
لغات الحاسب ۱ سكشن عملى
م/محمد حامد
معمل 303



05:00 x x x

سكشن۲ ف ۳ علوم
نظم قواعد البيانات۱ سكشن عملى
م/محمد حامد
معمل 403

 المجموعه االولى فرقة ۳ تكنولوجيا, المجموعه االولى فرقة ۳ علوم
 هندسة البرمجيات ۱ مجموعه محتوى اونالين
 م.م/نسمة محمود
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الثالثة نظم المعلومات

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة
 تكنولوجيا المعلومات
  هندسة البرمجيات۱ محتوى اونالين
 د/محمد ملهط

x x

 الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات
  النمذجة والمحاكاة محاضرة
 ا.د/جمال فاروق
 مدرج 4

 الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات
  لغات الحاسب ۱ محاضرة
 د/ايمان مصيلحى
 مدرج 4

سكشن ۲ ف ۳ نظم
شبكات الحاسب ۱ سكشن
عملى
م/ محمد وجيه
معمل 406

11:00 x x x

 المجموعه االولى فرقة ۳ نظم
 النمذجة والمحاكاة مجموعة نظرى
 م/عبدهللا بسيونى
 مدرج 3

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة
 تكنولوجيا المعلومات
  شبكات الحاسب ۱ محاضرة
 د/احمد حماد
 مدرج 4

سكشن ۲ ف ۳ نظم
نظم قواعد البيانات۱ سكشن
عملى
م.م/ احمد فرج
معمل 404

01:00 x x x

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة
 تكنولوجيا المعلومات
  نظم قواعد البيانات۱ محاضرة
  د/نادر محمود
 مدرج 4



سكشن ۱ ف ۳ نظم
نظم قواعد البيانات۱ سكشن
عملى
م.م/ هاجر
معمل 306

03:00 x x x

سكشن ۱ ف ۳ نظم
لغات الحاسب ۱ سكشن عملى
م/ محمد النحاس
معمل 405

سكشن ۲ ف ۳ نظم
لغات الحاسب ۱ سكشن عملى
م/ محمد النحاس
معمل 404



05:00 x x x
 المجموعه االولى فرقة ۳ نظم
 هندسة البرمجيات ۱ مجموعه محتوى اونالين
  م.م/محمد مصطفى

سكشن ۱ ف ۳ نظم
شبكات الحاسب ۱ سكشن عملى
م/ محمد وجيه
معمل 406
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الثالثة تكنولوجيا المعلومات

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات,
 الفرقة الثالثة تكنولوجيا المعلومات
  هندسة البرمجيات۱ محتوى اونالين
 د/محمد ملهط

x x
  معالجة الصور محاضرة
 د/مينا ابراهيم
  المدرج االرضى

سكشن ۱ ف ۳
تكنولوجيا

سكشن ۳ ف ۳
تكنولوجيا

سكشن ٤ ف ۳
تكنولوجيا

نظم قواعد البيانات۱
سكشن عملى

نظم قواعد البيانات۱
سكشن عملى

شبكات الحاسب ۱
سكشن عملى

م.م/محمد مصطفى م/محمد حامد م/هانى شعلة
معمل 307 معمل 306 معمل 406

سكشن ٤ ف ۳ تكنولوجيا
معالجة االشارات سكشن عملى
م.م/ شيماء صابر
معمل 401

11:00 x x x
  معالجة االشارات محاضرة
 ا.د/خالد امين
 مدرج 4

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات, الفرقة الثالثة
 تكنولوجيا المعلومات
  شبكات الحاسب ۱ محاضرة
 د/احمد حماد
 مدرج 4

سكشن ۱ ف ۳ تكنولوجيا سكشن ۳ ف ۳ تكنولوجيا
معالجة االشارات سكشن عملى معالجة االشارات سكشن عملى
م.م/امينة المحالوى م.م/ شيماء صابر
معمل 401 معمل 405

01:00 x x x

الفرقة الثالثة علوم الحاسب, الفرقة الثالثة نظم المعلومات,
 الفرقة الثالثة تكنولوجيا المعلومات
  نظم قواعد البيانات۱ محاضرة
  د/نادر محمود
 مدرج 4

 المجموعه االولى فرقة ۳ تكنولوجيا
 معالجة الصور مجموعة نظرى
 م/هند فرج
 مدرج 1

سكشن ۱ ف ۳
تكنولوجيا

سكشن ۲ ف ۳
تكنولوجيا

سكشن ٤ ف ۳
تكنولوجيا

شبكات الحاسب ۱
سكشن عملى

معالجة االشارات
سكشن عملى

نظم قواعد البيانات۱
سكشن عملى

م.م/محمود الزغبى م.م/امينة المحالوى م.م/ احمد فرج
معمل 406 معمل 405 معمل 307

03:00 x x x

سكشن ۲ ف ۳ تكنولوجيا
نظم قواعد البيانات۱ سكشن عملى
م.م/محمد مصطفى
معمل 402



سكشن ۲ ف ۳ تكنولوجيا
شبكات الحاسب ۱ سكشن عملى
م.م/محمود الزغبى
معمل 406

05:00 x x x

سكشن ۳ ف ۳ تكنولوجيا
شبكات الحاسب ۱ سكشن عملى
م/هانى شعلة
معمل 406

 المجموعه االولى فرقة ۳ تكنولوجيا, المجموعه االولى فرقة ۳ علوم
 هندسة البرمجيات ۱ مجموعه محتوى اونالين
 م.م/نسمة محمود
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الرابعه علوم الحاسب

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة
  الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  الوسائط المتعددة محاضرة
 د/سامح ظريف
 مدرج 4

سكشن ۳ ف ٤ علوم سكشن ٤ ف ٤ علوم
الوسائط المتعددة
سكشن عملى

نظم تشغيل ۲
سكشن عملى

م.م/ شيماء صابر م/سارة الحامولى
معمل 402 معمل 307

سكشن ۳ ف ٤ علوم سكشن ٤ ف ٤ علوم
نظم تشغيل ۲ سكشن عملى الوسائط المتعددة سكشن عملى
م/سارة الحامولى م.م/ شيماء صابر
معمل 405 معمل 304

x x x

11:00

 المجموعه االولى فرقة ٤ علوم
 نظم قواعد المعرفة مجموعة نظرى
  م.م/الهام حمزة
  المدرج االرضى

سكشن ۲ ف ٤ علوم
نظم تشغيل ۲ سكشن عملى
م/احمد البتانونى
معمل 401

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة الرابعه
  تكنولوجيا المعلومات
  تصميم نظم المعلومات & تعليم االلة محاضرة
  د/ هيام موسى
 مدرج 3

x x

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة
  الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  هندسة المعلومات محتوى اونالين
 ا.د/حاتم السيد

01:00

سكشن ۱ ف ٤ علوم
نظم تشغيل ۲ سكشن عملى
م/احمد البتانونى
معمل 307

  نظم قواعد المعرفة محاضرة
 د/اميرة عبدالعاطى
  المدرج االرضى

سكشن ۱ ف ٤ علوم سكشن ۲ ف ٤ علوم
الوسائط المتعددة سكشن عملى الوسائط المتعددة سكشن عملى
م/اسيل م.م/ شيماء صابر
معمل 303 معمل 301

x x x

03:00
  نظم تشغيل ۲ محاضرة
 د/محمد صقر
  المدرج االرضى



 المجموعه االولى فرقة ٤ علوم
 تصميم نظم المعلومات & تعليم االلة مجموعة نظرى
 م.م/محمود صقر
 مدرج 1

x x x

05:00  

المجموعه االولى فرقة ٤ علوم, المجموعه االولى فرقة ٤ نظم, المجموعه
 االولى فرقة ٤ تكنولوجيا
 هندسة المعلومات مجموعه محتوى اونالين
 م/ محمد النحاس

x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الرابعه نظم المعلومات

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة
  الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  الوسائط المتعددة محاضرة
 د/سامح ظريف
 مدرج 4

سكشن ۱ ف ٤ نظم سكشن ۲ ف ٤ نظم
نظم قواعد البيانات المتقدمة
سكشن عملى

الوسائط المتعددة
سكشن عملى

م.م/نجالء م/اسيل
معمل 405 معمل 304

  تصميم النظم الخبيرة محاضرة
 د/اسماء هارون
 مدرج 4

x x x

11:00

 المجموعه االولى فرقة ٤ نظم
 تصميم النظم الخبيرة مجموعة نظرى
 م.م/ فاتن
 مدرج 1

سكشن ۱ ف ٤ نظم
الوسائط المتعددة سكشن عملى
م/هند فرج
معمل 301

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة
  الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  تصميم نظم المعلومات & تعليم االلة محاضرة
  د/ هيام موسى
 مدرج 3

x x

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة
  الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  هندسة المعلومات محتوى اونالين
 ا.د/حاتم السيد

01:00

سكشن ۲ ف ٤ نظم
نظم قواعد البيانات المتقدمة سكشن عملى
م.م/نجالء
معمل 404

  نظم قواعد البيانات المتقدمة محاضرة
 ا.د/حاتم السيد
 مدرج 3

 x x x

03:00

 المجموعه االولى فرقة ٤ نظم
 تصميم نظم المعلومات & تعليم االلة مجموعة نظرى
 م.م/نجالء
 مدرج 5

  x x x

05:00  

المجموعه االولى فرقة ٤ علوم, المجموعه االولى فرقة ٤ نظم,
 المجموعه االولى فرقة ٤ تكنولوجيا
 هندسة المعلومات مجموعه محتوى اونالين
 م/ محمد النحاس

x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
الفرقة الرابعه تكنولوجيا المعلومات

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة
  الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  الوسائط المتعددة محاضرة
 د/سامح ظريف
 مدرج 4

سكشن ۳ ف ٤
تكنولوجيا

سكشن ٤ ف ٤
تكنولوجيا

الوسائط المتعددة
سكشن عملى

الرؤيه بالحاسب
سكشن عملى

م/هند فرج م.م/ ايمان ابو
العنين

معمل 404 معمل 401

سكشن ۱ ف ٤
تكنولوجيا سكشن ۲ ف ٤ تكنولوجيا سكشن ۳ ف ٤

تكنولوجيا
سكشن ٤ ف ٤
تكنولوجيا

الوسائط المتعددة
سكشن عملى

تصميم شبكات المعلومات
سكشن عملى

الرؤيه بالحاسب
سكشن عملى

الوسائط المتعددة
سكشن عملى

م/هند فرج م.م/محمود الزغبى م.م/ ايمان ابو
العنين م/اسيل

معمل 307 معمل 406 معمل 402 معمل 401

x x x

11:00
  تصميم شبكات المعلومات محاضرة
 د/تامر فتحى
 مدرج 4

  الرؤيه بالحاسب محاضرة
 د/محمد عادل
  المدرج االرضى

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات, الفرقة الرابعه تكنولوجيا
  المعلومات
  تصميم نظم المعلومات & تعليم االلة محاضرة
  د/ هيام موسى
 مدرج 3

x x

الفرقة الرابعه علوم الحاسب, الفرقة الرابعه نظم المعلومات,
  الفرقة الرابعه تكنولوجيا المعلومات
  هندسة المعلومات محتوى اونالين
 ا.د/حاتم السيد

01:00

سكشن ۱ ف ٤ تكنولوجيا
الرؤيه بالحاسب سكشن عملى
م.م/ ايمان ابو العنين
معمل 401

 المجموعه االولى فرقة ٤ تكنولوجيا
تصميم نظم المعلومات & تعليم االلة
 مجموعة نظرى
 م.م/نجالء
 مدرج 2

سكشن ۲ ف ٤ تكنولوجيا سكشن ۳ ف ٤ تكنولوجيا
الوسائط المتعددة سكشن عملى تصميم شبكات المعلومات سكشن عملى
م/هند فرج م.م/محمود الزغبى
معمل 304 معمل 406

x x x

03:00

سكشن ۲ ف ٤ تكنولوجيا
الرؤيه بالحاسب سكشن عملى
م.م/احمد جاد
معمل 401

سكشن ۱ ف ٤ تكنولوجيا
تصميم شبكات المعلومات سكشن عملى
م.م/محمود الزغبى
معمل 406

سكشن ٤ ف ٤ تكنولوجيا
تصميم شبكات المعلومات سكشن عملى
م.م/محمود الزغبى
معمل 406

x x x

05:00  

المجموعه االولى فرقة ٤ علوم, المجموعه االولى فرقة ٤ نظم, المجموعه االولى فرقة ٤
 تكنولوجيا
 هندسة المعلومات مجموعه محتوى اونالين
 م/ محمد النحاس

x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى االول سوفت

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00

 سكشن ۱ م ۱ سوفت
  مقدمة فى الحاسبات سكشن عملى
  م.م/الهام حمزة
 معمل 307

  اساسيات البرمجة محاضرة
 ا.د/حمدى موسى
 معمل 303

  مقدمة فى الحاسبات محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 معمل 306

x x
 الفرقة االولى , المستوى االول سوفت, المستوى االول بايو
  مدخل الى علم الجودة محتوى اونالين
 ا.د/حاتم السيد

11:00

مجموعة المستوى االول سوفت
 تراكيب محددة . مجموعة نظرى
 م.م/عبلة سعد
 معمل 301

  تراكيب محددة . محاضرة
 ا.د/اسامة عبدالرؤف
 معمل 404

  رياضيات ۱ محاضرة
  د/ احمد كفافى
 معمل 404

x
 المستوى االول سوفت, المستوى االول بايو
  لغة انجليزية وصياغة التقارير محتوى اونالين
 ا.د/خالد امين

x

01:00
  اشباة الموصالت محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 معمل 303

مجموعة المستوى االول سوفت
 رياضيات ۱ مجموعة نظرى
 م.م/نورهان خالف
 معمل 301

 سكشن ۱ م ۱ سوفت
  اشباة الموصالت سكشن عملى
  م/ ايمان ابراهيم
 معمل 302

x x x

03:00 

 سكشن ۱ م ۱ سوفت
  اساسيات البرمجة سكشن عملى
  م.م/ احمد فرج
 معمل 301

 x x x

05:00    x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الثانى سوفت

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00 x x x
  تنظيم الحاسبات محاضرة
 د/انس يوسف
 معمل 301

 مجموعة المستوى الثانى سوفت
 تحليل وتصميم نظم ۱ مجموعة نظرى
 م.م/نجالء
 معمل 402

 مجموعة المستوى الثانى سوفت
 هياكل البيانات مجموعة نظرى
  م.م/ احمد فرج
 مدرج 1

11:00 x x x
  نظم تشغيل ۱ محاضرة
 ا.د/ اشرف السيسى
 معمل 307

  الوسائط المتعددة محاضرة
 د/سامح ظريف
 مدرج 3

  هياكل البيانات محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 مدرج 5

01:00 x x x

 سكشن ۱ م ۲ سوفت
  برمجة الحاسبات ۲ سكشن عملى
  م.م/الهام حمزة
 معمل 401

  برمجة الحاسبات ۲ محاضرة
 د/ايمان مصيلحى
 معمل 307

 سكشن ۱ م ۲ سوفت
  الوسائط المتعددة سكشن عملى
  م.م/ شيماء صابر
 معمل 403

03:00 x x x
  تحليل وتصميم نظم ۱ محاضرة
 ا.د/حاتم السيد
 معمل 401

 مجموعة المستوى الثانى سوفت
 تنظيم الحاسبات مجموعة نظرى
 م/ محمد وجيه
 معمل 301



05:00 x x x

 سكشن ۱ م ۲ سوفت
  نظم تشغيل ۱ سكشن عملى
 م/ محمد النحاس
 معمل 401
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الثالث سوفت

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00 x   تحليل وتصميم الخوارزميات محتوى اونالين
 ا.د/عربى كشك x

  هندسة البرمجيات۲ محاضرة
 ا.د/ اشرف السيسى
 معمل 304

 سكشن ۱ م۳ سوفت
  نظم تشغيل ۲ سكشن عملى
 م/سارة الحامولى
 معمل 405

 مجموعة المستوى الثالث سوفت
 حسابات االنترنت مجموعة نظرى
 م.م/نسمة محمود
 معمل 403

11:00 x x x
  حسابات االنترنت محاضرة
 ا.د/حاتم السيد
 معمل 405

 سكشن ۱ م۳ سوفت
  برمجة الحاسبات۳ سكشن عملى
  م/هانى شعلة
 معمل 401

 مجموعة المستوى الثالث سوفت
 تحليل وتصميم الخوارزميات سكشن محتوى اونالين
 م/سارة الحامولى



كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الثالث سوفت

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

01:00 x x x
  الذكاء االصطناعى محاضرة
  د/ احمد كفافى
 معمل 303

 مجموعة المستوى الثالث سوفت
 الذكاء االصطناعى مجموعة نظرى
  م/عبدالغنى فتحى
 معمل 303

  نظم تشغيل ۲ محاضرة
 د/محمد صقر
 مدرج 2

03:00 x x x

 سكشن ۱ م۳ سوفت
 هندسة البرمجيات۲ سكشن عملى
 م/احمد الشيخ
 معمل 307

 

05:00 x x x
  برمجة الحاسبات۳ محاضرة
 د/اميرة عبدالعاطى
 مدرج 1
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الرابع سوفت

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00
  النظم الموزعة محاضرة
 د/انس يوسف
 معمل 301

  برمجة االلعاب محاضرة
 ا.د/جمال فاروق
 معمل 301

 سكشن ۱ م ٤ سوفت
  برمجة تطبيقات المحمول سكشن عملى
 م/محمد حامد
 معمل 404

x x x

11:00
  برمجة تطبيقات المحمول محاضرة
 د/محمد ملهط
 معمل 304

  الذكاء االصطناعى ووكالء البرمجيات محاضرة
 ا.د/ اشرف السيسى
 معمل 303

 مجموعة المستوى الرابع سوفت
 النظم الموزعة مجموعة نظرى
 م.م/شيماء صبحى
 معمل 301

x x x

01:00

 مجموعة المستوى الرابع سوفت
 الذكاء االصطناعى ووكالء البرمجيات مجموعة نظرى
 م.م/احمد جاد
 معمل 301

 سكشن ۱ م ٤ سوفت
  برمجة االلعاب سكشن عملى
 م/احمد الشيخ
 معمل 404

 سكشن ۱ م ٤ سوفت
  موضوعات مختارة فى هندسة البرمجيات سكشن عملى
  م.م/محمد مصطفى
 معمل 401

x x x

03:00  
  موضوعات مختارة فى هندسة البرمجيات محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 معمل 303

x x x

05:00    x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى االول بايو

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00
  كمياء عضوية ۱ محاضرة
 ا.د/ابراهيم الطنطاوي
 مدرج 2



سكشن ۱ م ۱ بايو
اساسيات علوم الحاسب سكشن عملى
م.م/كريمان
معمل 403

x x
 الفرقة االولى , المستوى االول سوفت, المستوى االول بايو
  مدخل الى علم الجودة محتوى اونالين
 ا.د/حاتم السيد

11:00 x
  تأهيلى رياضيات محاضرة
  د/ احمد كفافى
 مدرج 1

  اساسيات علوم الحاسب محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 مدرج 1

x
 المستوى االول سوفت, المستوى االول بايو
  لغة انجليزية وصياغة التقارير محتوى اونالين
 ا.د/خالد امين

x

01:00
  دوائر كهربية محاضرة
 ا.د/ اشرف السيسى
  المدرج االرضى

سكشن ۱ م ۱ بايو
دوائر كهربية سكشن عملى
م/احمد البتانونى
معمل 302

سكشن ۲ م ۱ بايو
اساسيات علوم الحاسب سكشن عملى
م.م/كريمان
معمل 404

x x x

03:00

سكشن ۲ م ۱ بايو
دوائر كهربية سكشن عملى
م/احمد البتانونى
معمل 402

  اساسيات االدارة محاضرة
 ا.د/حاتم السيد
  المدرج االرضى

 x x x

05:00    x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الثانى بايو

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00 x x x
  تصميم منطقى محاضرة
 ا.د/خالد امين
 مدرج 2

  رياضيات ۲ محاضرة
 ا.د/اسامة عبدالرؤف
 مدرج 2

سكشن ۱م۲ بايو سكشن ۲ م ۲ بايو المجموعه الثانية مستوى ثانى بايو
برمجة ۲ سكشن عملى تصميم منطقى سكشن عملى تراكيب محددة مجموعة نظرى
م/عبدهللا بسيونى م.م/ هاجر م.م/دعاء جمعة
معمل 304 معمل 402 مدرج 2

11:00 x   احصاء واحتماالت محتوى اونالين
 د/سامح ظريف x

  علم االحياء ۲ محاضرة
 ا.د/ صبحي حسب النبي
 مدرج 2

  تراكيب محددة محاضرة
 ا.د/اسامة عبدالرؤف
 مدرج 2

المجموعة االولى امستوى ثانى بايو سكشن ۳ م ۲ بايو سكشن ٤ م ۲ بايو
رياضيات ۲ مجموعة نظرى برمجة ۲ سكشن عملى تصميم منطقى سكشن عملى
م.م/نورهان خالف م/عبدهللا بسيونى م/هانى شعلة
مدرج 4 معمل 303 معمل 402

01:00 x x x x
 المجموعة االولى امستوى ثانى بايو, المجموعه الثانية مستوى ثانى بايو
 احصاء واحتماالت مجموعه محتوى اونالين
 م.م/امينة المحالوى

المجموعة االولى امستوى ثانى بايو المجموعه الثانية مستوى ثانى بايو
تراكيب محددة مجموعة نظرى رياضيات ۲ مجموعة نظرى
م.م/دعاء جمعة م.م/نورهان خالف
مدرج 1 مدرج 4

03:00 x x x
  برمجة ۲ محاضرة
 د/اميرة عبدالعاطى
 معمل 301

سكشن ۱م۲ بايو سكشن ۲ م ۲ بايو سكشن ۳ م ۲ بايو
تصميم منطقى سكشن عملى برمجة ۲ سكشن عملى تصميم منطقى سكشن عملى
م.م/ هاجر م/عبدهللا بسيونى م/هانى شعلة
معمل 401 معمل 304 معمل 403

سكشن ٤ م ۲ بايو
برمجة ۲ سكشن عملى
م/عبدهللا بسيونى
معمل 402

05:00 x x x   
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الثالث بايو

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00 x x x
  علم الوراثة محاضرة
 ا.د/ مجدي مطر
 مدرج 1

  الرسم بالحاسب محاضرة
 د/مينا ابراهيم
  المدرج االرضى

 سكشن ۱ م ۳ بايو, سكشن ۲ م ۳ بايو
 تحليل وتصميم الخوارزميات سكشن محتوى اونالين
 م/سارة الحامولى

11:00 x   تحليل وتصميم الخوارزميات محتوى اونالين
 ا.د/عربى كشك x x

سكشن ۱ م ۳ بايو سكشن ۲ م ۳ بايو
الرسم بالحاسب سكشن عملى الشبكات العصبية سكشن عملى
م/ محمد وجيه م.م/محمود صقر
معمل 403 معمل 402

سكشن ۲ م ۳ بايو
نظم قواعد البيانات۱ سكشن عملى
م.م/احمد يوسف
معمل 306

01:00 x x x
  الشبكات العصبية محاضرة
  د/ هيام موسى
  المدرج االرضى

سكشن ۱ م ۳ بايو سكشن ۲ م ۳ بايو
حسابات حيوية سكشن عملى الرسم بالحاسب سكشن عملى
م/ محمد النحاس م/ محمد وجيه
معمل 403 معمل 401

سكشن ۱ م ۳ بايو
نظم قواعد البيانات۱ سكشن عملى
م.م/احمد يوسف
معمل 301

03:00 x x x
  نظم قواعد البيانات۱ محاضرة
  د/نادر محمود
 مدرج 4

سكشن ۱ م ۳ بايو
الشبكات العصبية سكشن عملى
م.م/محمود صقر
معمل 402



05:00 x x x
  حسابات حيوية محاضرة
 ا.د/حاتم السيد
 مدرج 2

سكشن ۲ م ۳ بايو
حسابات حيوية سكشن عملى
م/ محمد النحاس
معمل 404
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
المستوى الرابع بايو

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00
 سكشن ۱ م ٤ بايو, سكشن ۲ م ٤ بايو
 المعلوماتية الحيوية وتعلم االلة سكشن محتوى اونالين
 م.م/ايمان عبدالرؤف

سكشن ۱ م ٤ بايو
BioPython & BioPerl سكشن عملى
ا.د/حاتم السيد
معمل 403

 x   المعلوماتية الحيوية وتعلم االلة محتوى اونالين
  د/ هيام موسى x

11:00 
  الحوسبة الحيوية محاضرة
 د/ايمان مصيلحى
 مدرج 2

سكشن ۱ م ٤ بايو
معالجة الصور سكشن عملى
م/هند فرج
معمل 401

x x x

01:00
  معالجة الصور محاضرة
 د/مينا ابراهيم
 مدرج 2

سكشن ۱ م ٤ بايو سكشن ۲ م ٤ بايو
الحوسبة الحيوية سكشن عملى معالجة الصور سكشن عملى
د/ايمان مصيلحى م/هند فرج
معمل 303 معمل 401

  موضوعات مختارة فى علوم الحاسب محاضرة
 ا.د/عربى كشك
 مدرج 2

x x x

03:00 

سكشن ۲ م ٤ بايو
الحوسبة الحيوية سكشن عملى
د/ايمان مصيلحى
معمل 303

سكشن ۱ م ٤ بايو
موضوعات مختارة فى علوم الحاسب سكشن عملى
م.م/محمد مصطفى
معمل 402

x x x

05:00 

سكشن ۲ م ٤ بايو
BioPython & BioPerl سكشن عملى
ا.د/حاتم السيد
معمل 403

سكشن ۲ م ٤ بايو
موضوعات مختارة فى علوم الحاسب سكشن عملى
م.م/محمد مصطفى
معمل 404

x x x
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كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفية
تخلفات الفرقة االولى عام

السبت االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

09:00    برمجة الحاسبات ۱ سكشن محتوى اونالين
  م/ ايمان ابراهيم   

11:00    مبادئ برمجة سكشن محتوى اونالين
 م.م/امينة المحالوى   

01:00      
03:00      
05:00      
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